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1.Gün

Gerçek İnanlılar Topluluğu'nun işaretleri nedir?

“...ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı 
direnemeyecek”

–İ.S. 30 İsa Matta 16:18

Tanrı üç kurumu yarattı: aile, hükümet, ve inanlılar topluluğu. Mesih inanlılar topluluğu'nu kur-
maya ve geliştirmeye geldi. 

Bugünkü amaç: Yerel inanlılar topluluğu'nu Kutsal Yazılar'a uygun bir şekilde tanımlamak.

Gerçek İnanlılar Topluluğu'nun tanımı: Mesih'in yetkisi altında bir araya gelen ve Mesih'in 

gelişine dek Tanrı'yı sevecek olan, beraber büyümeyi ve bütün uluslardan öğrenciler yetiştirmeyi 

amaçlayan çağrılmış, iman edip vaftiz edilmiş kişilerden oluşan bir topluluğa inanlılar topluluğu 

denir.

Ödev: İnalılar Topluluğu'nun tanımını ezberleyin.

Gerçek İnanlıar Topluluğu'nun tanımını belirlemek neden önemli? Elç. İş. 20:28-30

Kurtlar, sahte mesajı öğreten sahte inanlılar topluluğu'nu yaratarak koyunları aldatmaya 

çalışıyorlar.



1.Ders: İnanlılar Topluluğu Nedir?

“Simun, Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez 
nasıl yaklaştığını anlatmıştır.” –Elç. İş. 15:14

İnanlılar Topluluğu ne değildir:

1. İnanlılar topluluğu bir bina değildir.

2. İnanlılar topluluğu dünevi kente bağlı bir mezhep değildir.

“İnanlılar topluluğu” kelimesi ne demek?

 Elç. İş. 15:14 Ekklesia- “bir yerden çağrılmış topluluk” anlamına gelen Grekçe 

(ἐκκλησία)  kelimesinden gelir.

 İnanlılar topluluğu neden oluşur? İnsanlar.

 İnanlılar topluluğu nereden çağrıldı? Uluslardan.

 İnanlılar topluluğu kimin tarafından çağrıldı? Tanrı.

İnanlılar topluluğu ne zaman başladı?

1. İsa kendisi kilisesini kurdu.

a. Elç. İş. 20:28 Çarmıhta kendi kanıyla inanlılar topluluğu'nu satın aldı. 

b. Matta 16:18 İnanlılar topluluğu'nun insaatçısı ve temeli olmayı vaat etti. 

c. Matta 18:17 O'nun öğretileri inanlılar topluluğu'nu organize eder ve ona 

talimat verir.

2. İnanlılar topluluğu Pentikost Günü'nde Kutsal Ruh tarafından yetkilendirildi.

a. İlk inanlılar topluluğu'nun yetkilendirilmesi hikayesini okuyun Elç. İş. 1:7-8, 

2:1-47



b. Elç. İş. 2:41'e göre bir bireyin ilk yerel inanlılar topluluğu'na katılmasının 

şartları nelerdi? Her biri iman etmeli ve vaftiz edilmeliydi. 



İnanlılar Topluluğu'nu Anlamak için Betimlemeler

Referans Kutsal Yazılar ruhsal 
kilise için hangi 

fiziksel benzerliği 
kullanıyor?

Bu benzerliğin önemi nedir? Ekstra notlar

1.Kor. 12:27 Mesih'in Bedeni Biz Mesih'in Sözü'nü anlatan, 
O'nun işlerini yapan, onun gören 
eli koluyuz.

Yuh. 3:29, Vahiy 
21:9

Mesih'in Gelini Mesih için seçiliriz ve O'nun 
gelişini bekliyoruz.

Efes. 5:25-27

1.Petrus 2:5 Bir Ruhsal Bina Tanrı tek tek değil, bir topluluk 
olarak bizi inşa ediyor.

1.Petrus 2:5 Bir Kutsal Kahinler 
Topluluğu 

Ulusların imanı olan makbul 
kurbanı Tanrı'ya sunmalıyız.

1.Petrus 2:10-12 Tanrı'nın Öz Halkı Tanrı tarafından satın alındığımız 
için Tanrı'ya aitiz.

 Nasıl farklı 
göründüğümüzle 
ilgili Bkz. 13-17 
ayeterler

1.Petrus 2:25 Koyunlar Bir araya gelip İyi Çobanımız 
olan Mesih'i izlemeliyiz.

Tanrı'nın 
payından söz 
edilir  I.Pet. 
5:3-4, Elç. İş. 
15:14

1.Yuh. 3:1 Tek Babalı olan bir aile Bu dünyada en güçlü bağımız 
birbirimizle olan bağımız. Ruhsal 
doğumumuzla bağlandık.

1.Tim. 3:15 Gerçeğin direği ve   
dayanağı

Bu karanlık dünyada gerçeği   
duyurmakla sorumluyuz.

 

İnanlılar topluluğu'nun şimdiye kadar görülen tanımı:



 İnanlılar topluluğu: çağrılmış, iman edip vaftiz edilmiş kişilerden oluşan topluluk.

2. Ders
 Yerel İnanlılar Topluluğu Neden Önemli?

“Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe 
birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.” –İbr. 10:25

Kutsal Yazılar'da iki düşünce sunulur:
1.Yerel bir inanlılar topluluğu

a. Birbirlerine bağlı  imanlı kişilerden oluşur.
b. Görülebilir
c. Bir araya gelebilir
d. Üyelik ve liderlikle düzenlenir.

2.Evrensel inanlılar topluluğu
a. Her yerde Mesih'in kanıyla satın alınan imanlı kişilerden oluşur.
b. Görünmez
c. Mesih gelene dek bir yerde toplanmayacak.
d. Düzeni yok

Eğer hepimiz evrensel, görünmez kilisenin parçasıysak, yerel inanlılar topluluğu neden önemli?

1.“İnanlılar topluluğu” kelimesinin önemi
a. “Bir araya gelmek”Sadece yerel inanlılar topluluğu'nda mümkün.  Mesih'in 

gelişine dek kimse evrensel inanlılar topluluğu'nun toplantısına katılmayacak.
2. “İnanlılar topluluğu” kelimesinin kullanılışı

a. İnanlılar topluluğu kelimesine kabaca bakılırsa Yeni Ahit'te 117 kez kullanıldığı 
görülür. Bu kullanımların 95'inde yerel inanlılar topluluğu'ndan söz edilir.

3. Yeni Ahit'teki mektupların çoğu yerel topluluklara yazıldı.
a.  Yerel topluluklara yazılan mektuplar

i. 1.Kor, 2.Kor, Gal, Ef., Fil., Kol., 1.Sel., 2.Sel.
4.Her bir yerel topluluk Mesih tarafından ayrı ayrı övülecek veya azarlanacak.

a. Vah. 1:20-3:22
5.Bir imanlı kişi olarak sana hitap eden Yeni Ahit'in buyruklarını ancak yerel topluluğa 

katılarak yerine getirebilirsin. 

Referans Buyruk Örnek
Matta 28:19-20 Yeni iman eden kişileri vaftiz edin. Elç. İş. 2:41
Luka 22:19 Doğru bir şekilde Rabb'in Sofrasını kutlayın. 1.Kor. 11:20-34
İbr. 10:25 Devamlı ve düzenli bir araya gelin. (Pazar) Elç. İş. 20:7
Titus 1:5-7 Kalifiye ihtiyarları atayın. Elç. İş. 14:23



İbr. 13:7&17 Önderlerinizin sözünü dinleyin. 1.Tim. 4:6&11
Matta 18:15-17 Sürekli günah işleyeni terbiye edin. 2.Tim. 2:17-20
Matta. 28:20 Yanlışlıklara karşı gerçeği savunun. Titus 1:9-11
Rom. 12:10, İbr. 
10:24-25

Birbirinizi sevin. Elç. İş. 9:36-39

Yuh. 20:21 Hizmetciler gönderin. Elç. İş. 13:1-4
1.Kor. 16:2 Bağışlar toplayın.

İnanlılar topluluğu'nun şimdiye kadar görülen tanımı:

İnanlılar topluluğu: çağrılmış, iman edip vaftiz edilmiş, birbirilerine bağlı kişilerden oluşan bir 
topluluk.



 3. Ders  
Mesih, İnanlılar Topluluğu'nda Hangi Rolü Oynar?

Sevgiyle gerçeğe uyarak bir bedenin başı gibi olan Mesih'e her zaman uyup onunla büyüyeceğiz. 
O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her 

üyesini düzenli işleyişiyle büyütüp sevgiyle geliştirir. -Efes. 4:15-16

İnanlılar topluluğu KURULUŞ DEĞİL, ORGANİZMA olduğu için dini ya da dini olmayan her 
gruptan farklıdır.

Kuruluşla organizma arasındaki farklar nedir?

1. Bir kuruluş insanlar tarafından kurulabilir fakat bir organizma ançak Tanrı tarafından 
oluşturulabilir.

2. Bir kuruluş ölüdür fakat bir organizma diridir.
3. Bir kuruluşun ayrı ayrı parçaları kendi başlarına yaşayabilir fakat bir organizmanın 

parçaları yalnız başına yaşayamaz, birbirine bağlıdırlar.

İsa Mesih’in kilisenin başı olması neyi ifade eder?

Referans İnanlılar 
Topluluğu'nda 
Mesih'in unvanı 
nedir?

İnanlılar 
Topluluğu'nda 
Mesih'in 
eylemleri nedir?

Efes. 5:23 O bedenin 
kurtarıcısı

Matta 1:21 
Elç. İş. 4:12 
Bize kendi ismini 
vererek bizi 
kurtarır: Hristiyan

Lev. 17:11 
İbr.. 9:22 
Matta. 26:28 
Yeni antlaşmayı 
satın almak için 
bize kendi kanını 
vererek bizi 
kurtarır.

İbr. 13:20-21 Koyunların İyi 
Çobanı

Yuh. 10:1-5 
Ulusların 
arasından çağırır 
ve O'nun koyunları 
O'nun sesini 
tanırlar.

Yuh. 10:7-18 
Koyunlarını 
kurtlardan 
kurtarmak için 
kendi canını verir.

1.Petrus 5:1-11 
Baş Çoban. 
Çobanlar ona 
hesap verecek.



Rom. 1:3-6 Halkının Rabbidir Rom. 1:3 İnanlılar 
topluluğu'na 
hükmeder.

Rom. 1:5 İnanlılar 
topluluğu'nu 
dünyaya gönderir.

Yuh. 16:12-14 
İnanlılar 
topluluğu'nu 
öğretir. 

Ef. 5:25-27 Gelini kutsal 
kılandır

Eph. 5:26 Gelini 
suyla yıkayıp 
Tanrısal sözle 
temizler.

İbr. 13:21 Bizi her 
iyilikle donatmak 
için bizde çalışır.

İnanlılar topluluğu'nun şimdiye kadar görülen tanımı:

İnanlılar topluluğu: çağrılmış, iman edip vaftiz edilmiş, Mesih'in yetkisi altında birbirlerine bağlı 
kişilerden oluşan bir topluluk.



4. Ders  
İnanlılar Topluluğu'nun Amacı Nedir?

“Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı. Bunlar 
kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku 

sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar meydana geliyordu. İmanlıların 
tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve 
bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam 
eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve 

Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları 
topluluğa katıyordu.” Acts 2:41–47

İnsanlar hangi yanlış nedenlerden dolayı inanlılar topluluğuna katılır?
1. 
2. 
3. 

Matta 28:19-20'de Mesih tarafından verildiğine göre ilk inanlılar topluluğu'nun amacı neydi?

1.Bütün uluslara Müjdeyi öğretmek
2.Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh'un adıyla iman edenleri vaftiz etmek.
3.İman edenlerin İsa’nın buyruklarına uymalarını öğretmek.

2000 yıl boyunca kilisenin amacı değişmedi. Bu amacı nasıl yerine getirmenin yolu, asıl inanlılar 
topluluğu'na bakıp başlangıca en yakın olan kişilere uymak.

İlk inanlılar topluluğu'nun amaçları neydi?

1.Onların amacı Tanrı'yı sevmekti. Elç. İş. 2:41

Yasa'nın T. 6:5, Markos 12:30 İsa'ya göre ilk kilisenin öncelikle yapması gereken neydi?

A.Tanrı'yı sevmek yeniden doğma ile başlar.

Elç. İş. 2:41 Bir insan bu amacı ne zaman gerçekten yerine getirmeye 
başlayabilir?

Yuh. 1:11-12 Bir insan ne zaman babayı sevmeye başlar? İlk 
doğduğunda.



Yuh. 10:27-28 Koyunlar ne zaman çobanı izlemeye başlar? Onun sesini 
ilk duyduğunda izlemeye başlar.

“Gerçek sevgi Tanrı'yla başlar Onun rızası için sever. Bencil sevgi ken-
diyle başlar ve kendi çıkarı için Tanrı'yı sever. ”-Jonathan Edwards
1.Yuh. 4:16-19 Tanrı bize kendini nasıl sevdiriyor? İlk başta bizi sev-
erek.
  

B.Tanrı için olan sevgi özdeşleşmeyle devam eder.

Elç. İş. 2:41 Bir insan Mesih'le nasıl özdeşleşir? 
1. Vafiz edilerek Mesih'in ölümü ve dirilişiyle özdeşleşerek. Rom. 6:4
2. İnanlılar topluluğu'yla özdeşleşerek.

C.Tanrı için olan sevgi ibadet aracılığıyla geliştirilir.

Efes. 5:19-21 İnanlılar topluluğu'yla bir araya gelmek  bizim Tanrı'yı 
sevmemize nasıl yardım eder?

2.Onların amacı beraber büyümekti. Elç. İş. 2:42

İmanlılar nasıl büyüdüler? Kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek 
bölmeye ve duaya adadılar.

a. Kutsal Yazılar'a ait vaaz etme aracılığıyla

2.Tim. 4:2-3 Kilisenin önderliğinin yapması gereken nedir? Tanrı'nın sözünü 
duyurmak.

Kol. 2:7 İnanlılar topluluğu'nun toplanma amacı nedir? Öğretiyle imanlıların kök 
salması ve gelişmesi amaçlanır.

b. Paydaşlık yoluyla

1.Yuh. 1:3 Paydaşlığımız kimlerle? Baba ve Oğulla olan paydaşlığımızdan ötürü 
paydaşlığımız birbirlerimizle.

c. Rabb'in Sofrasını Kutlayarak

Rabb'in Sofrasını kutlamak imanlıların gelişmesine nasıl yardım ederdi? Onlar 
hep beraber Mesih'in ölümü, dirilişi, ve gelişini hatırlarlardı.



d. Dua aracılığıyla

3.Onların amacı başkalarına hizmet ekmtekti.  Elç. İş. 2:43-47

a. Hizmette kendi yerinizi keşfedin

   Onlar nasıl birbirlerine hizmet ettiler?

Rom. 12:4-8 Katıldığın topluluğun üyeleri birbirlerine hangi ruhsal 
armağanlarıyla hizmet ediyorlar?

b. Kayıp olanlar için bir tutku geliştirin.

47'inci ayete göre insanlar ne sıklıkla Mesih'e iman ediyorlardı?

Yuh. 1:40-42 ayetlere göre bu iman edenlerin çoğu nereden geldiler?

Bir kilise müjdelemeden kendi amacını yerine getirebilir mi?

İnanlılar topluluğu'nun şimdiye kadar görülen tanımı:

İnanlılar topluluğu: çağrılmış, iman edip vaftiz edilmiş, Mesih'in yetkisi altında Tanrı'yı 
sevmek, beraber büyümek, ve her ulustan öğrenciler yetiştirmek için birbirlerini bağlı olan kişil-
erden oluşan bir topluluk.



 5. Ders
 Sağlıklı İnanlılar Topluluğu'nun İşaretleri Nedir?

Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek 
istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Her 
insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bil-
gelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. O'nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp 
emek vermemin amacı da budur. - Kol. 1:27-29

Kilisede Tanrı'nın Sözünü duyurma, uyarma, ve öğretmenin nihai amaçı nedir? Her insanı Me-
sih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak.

“Mesih'te yetkinleşmiş olmak ne demek?” Her imanlı kişi düşünce    tarzında,  davranışında, 
yaptıklarında, ve sevgi bakımdan daha çok İsa gibi olmak, eski kişiliğinden sıyrılmak demek.

Bu işi tamamlamak için kimle çalışıyoruz? Tanrı'nın, içtan çalışmayı içinde yarattığı her imanlı 
kişiyle.

Kilise'nin görevi ne zaman bitmiş olur? Mesih döndüğünde.
 
 Kilisenin bir yetişkinden daha çok gelişen bir çocuğa benzediğini hatırlamamız önemli.

Bunun sebebi şudur: önemli olan bir çocuğun yetkin olmamasıdır, bu nedenle her alanda 
hem fiziksel  hem de zihinsel olarak sürekli gelişmesini bekleriz. Bir 
yetişkininse yetkin olmasını bekleriz. Madem kilisenin sürekli yeni 
imanlı kişilerle dolu olması gerekiyor, kilise bu durumda her zaman 
gelişmekte olacak ve yetkin olmayacak. Ancak bu durumda, kilise'nin 
her alanda büyümesi ve gelişmesini bekleyebiliriz. 

Gelişme grafiğine bakarak dok-
tor bir çocuğun sağlıklı olup 
olmadığını bilir. Eğer bir çocuk 
sürekli gelişmezse, doktor bu 
çocuğun sağlıklı olmadığını 
anlar.

Aşağıdaki grafikte kilise'nin, 
nasıl bir hristiyan olmanı bek-
lediğine karar vereceksin. İlk 
başta kendi kendine: “Ben ken-
dimi geliştiriyor muyum, kilise'ye örnek oluyor muyum?” 
diye sormalısın. Sonunda, gelişmelerini incelemeli ve ek-
siklerini gözden geçirmelisin.



Kilisede gelişme göstergeleri:
Kilise nasıl Mesih 
gibi olmalı?

Bu alanlarda 
büyüyor musun?

Kilise bu 
alanlarda 
büyüyor mu?

Örnekler 
verebilir misin?

Matta. 26:29, Fili: 
2:12-13, Luka 
6:46, 1.Yuh. 2:5

İtaat

Fili. 2:3-8 Alçakgönüllülük

Yuh. 3:16, Rom. 
5:8, 1.Yuh 4:16, 
Matta 5:43-45 

Sevgi

Yuh. 17:21-23 Birlik

Yuh. 13:12-17 Hizmet

Yuh. 17:13, Fili. 
4:4

Sevinç

Yuh. 14:27, Fili. 
4:7, 1.Sel. 5:13

Esenlik

Luka 10:21, 1.Sel. 
5:18

Minnetarlık

Matta. 6:12, 
14-15

Bağışlama

İbr. 10:21, 1.Kor 
4:2, 2.Tim 2:2

Güvenilirlik

1.Pet. 1:14-16 Kutsallık

İnanlılar topluluğu'nun şimdiye kadar görülen tanımı:
İnanlılar topluluğu: çağrılmış, iman edip vaftiz edilmiş, Mesih'in yetkisi altında, 

O'nun gelişine dek Tanrı'yı sevmek, beraber büyümek, ve her ulustan öğrenciler yetiştir-
mek için birbirlerine bağlı olan kişilerden oluşan bir topluluk.



6. Ders: Tartışma Sorular

1.Dersten:

1.Gerçek bir kilise olmak için gereken kriterlerden birkaç örnek veriniz?

2.Kilise/İnanlılar Topluğu kelimesi ne demek?

3.How many of the eight Biblical pictures of a church can you name? Kiliseyle ilgili, Kutsal 
Yazılar'da geçen betimlelerden kaçını söyleyebilirsin?

4.Which of the analogies for the church was new to you? Kiliseyle ilgili benzerliklerden 
(analoji) yeni öğrendiğin neler var?

5.Bu benzerlikler kiliseyi anlaman için sana nasıl yardımıcı oldular?

2.Dersten:

1.Evrensel inanlılar topluğuyla yerel inanlılar topluluğu arasındaki fark nedir?

2.Her imanlı kişinin bir kilise'nin mensubu olmasının Tanrı'nın bir isteği olduğu kanısına 
nasıl varıyoruz?

3.Bir kişinin, bir kilise mensubu olmaması durumunda Mesih'in buyruklarından yerine 
getiremeyecekleri hangileri olurdu? 

4.Matta 18:20 iki kişinin, bir İncil çalışması yapmak için kafede görüşmesi onların bir kilise 
oluşturduğunu doğrular mı? Evet ise neden? Hayır ise neden?

3.Ders:

1.Kilise neden kuruluş değil, organizmadır?

2.3.derste bulunan Mesih'in, kilisesiyle 4 rolünden kaç tane hatırlayabilirsin? 

3.Bu rollerden hangisi sana yeni geldi?

4.3.derste geçen kilisede Mesih'in 10 eyleminden kaç tane hatırlayabilirsin?  

4.dersten:



1. Kilisenin, bu derste gördüğün 3 amacını yazınız?

2. Vaftiz edildiğimizde hangi 2 şeyle özdeşleşiriz? Mesih ve O'nun kilisesi 

3.İlk kilisenin büyümesinin 2 nedenini yazınız? Doktrinal öğretme ve paydaşlık ilkesi.

4.Kilisede, Kutsal Yazılar'a ait öğretilerleilgili daha net bir anlayışa sahip olmanın senin 
gelişmene nasıl katkısı oldu?

5.Diğer imanlı kişilerle olan paydaşlık, senin gelişmeni nasıl etkiledi?

6.What are some gifts you have that help others in the church? Kilisedeki kardeşlerine katkı 
sağladığını düşündüğün özelliklerin var mı?

7.Son zamanlarda Müjde'yi anlattığın biri var mı?

5.dersten:

1. Kilisede Tanrı'nın Sözü’nü duyurmanın nihai amacı nedir?

2. Eğer kilisede Tanrı'nın Sözü’nü duyurmanın nihai amacı müjdeleme değilse, Efes. 4:12-13 
ayetlere göre kim müjdeciliği yapmakla sorumludur?

3. İmanlı kişilerin kutsallaştırması ve değiştirmesi görevini tamamlamak için bizim 
meslektaşımız kimdir?

4.Kilisenin Mesih gibi olmak konusunda geçen yıl hangi alanlarda ve nasıl büyüdüğünü 
anlatır mısın?

5. Kilisen en çok hangi alanda çalışması gerekir?



2. Gün

Sağlıklı İnanlılar Topluluğunun Alışkanlıkları Nedir?

Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen olarak atadı. 
Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini (öğretisini) geliştirmek üzere   

donatılsın. Eph. 4:11-12

 Bir çoban koyunların sağlığı için onları iyi otlağa götürür. Onları kurtlardan korur ve 
yaralarını iyileştirir.
 Bir anne çocuğu her yönden sağlıklı olsun diye çocuğuna iyi yemek yedirir, egzersiz 
yaptırır ve zihinsel gelişimi için çalışmalar düzenler.
 Çobanlar ve annelerin, koyunlarının ve çocuklarının sağlıklı olmalarını ve büyümelerini 
sağlamak için edinmeleri gereken alışkanlıklar bunlardır.

Bugünkü amaç: Sağlıklı bir kilise'nin sahip olması gereken ve Kutsal Yazılar'da geçen 9 
alışkanlığın neler olduğunu bilmek.

*Hiç bir kilise kusursuz değildir ama kusursuz bir kilise ancak büyüdükçe sağlıklı olabilir.

Sağlıklı bir kilise'nin 9 belirtisi:
1.Alışkanlık:  Açıklayıcı Vaaz Verme 
2.Alışkanlık:  Kutsal Yazılar'a ait Teoloji
3.Alışkanlık:  Müjde
4.Alışkanlık:   Kutsal Yazılar'da geçen iman etme Anlayışı
5.Alışkanlık:    Kutsal Yazılar'da geçen Müjdecilik Anlayışı
6.Alışkanlık:  Kutsal Yazılar'da kilise üyeliği Anlayışı
7.Alışkanlık:  Kutsal Yazılar'da geçen kilise Terbiyesi
8.Alışkanlık:  Etkili Öğrenciler Yetiştirme 
9.Alışkanlık:  Kutsal Yazılar'da geçen kilise liderliği 

Bir kilise sayısal olarak büyümese de sağlıklı olabilir :
(Ancak sayısal büyümenin ya da vaftiz sayısının artmaması yukarıdaki listede bulunan bir 
nedenden olmamalı)

1.Bir kilise, Müjde'nin tohumu sabırla ekiliyor ve sulanıyorsa sağlıklı olabilir fakat tohum 
ekme zamanıyla hasat zamanı arasındaki dilimde değilse büyüme görülmeyebilir.

2.Nihai amaç Tanrı'yı yüceltmek. Tanrı, isminin yüceltmesi için sık sık küçük sayıda acı   
çeken imanlıları kullanır. Ör: Gideon.

3.Sayısal olarak büyüme nihai amaç değildir. Eğer kilise Kutsal Yazılar'a ait sağlıklı bir 
topluluk olmaya karar verirse Tanrı kendi adı uğruna büyümeyi sağlar.



4.Her Hristiyanın tutkusu Mesih'e itaat etmektir. Bir kilise önderinin ne pahasına olursa olsun 
büyümeyi istemesi, Mesih'e uymaz. Bu kısımdaki amacımız kilisede Mesih'i hoşnut eden 
şeyi ve O’nun  buyruğunu bilmek.



7.Ders 
Açıklayıcı Vaaz Verme Alışkanlığı

Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla 
eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. -2 Tim. 4:2

Tanrı Sözü'nü Duyurma ne değildir:
 Tanrı sözü'nü duyurma Tanrı hakkında ilginç bir şey söylemek değildir.
 Tanrı sözü'nü duyurma herkesin Kutsal Yazılar'dan bir bölüm hakkında ne  düşündüğünü 
söylemesi değildir.
 Tanrı sözü'nü duyurma Kutsal Kitap hakkında genel konuşmak değildir.
 Tanrı sözü'nü duyurma bir insanın bakış açısını anlatmak değildir.

Tanrı Sözü'nü Duyurma nedir?
 “Tanrı'nın bir sözcünün aracılığıyla kendisinden Kutsal Yazılar'a dayalı, Mesih merkezli, 
hayat değiştiren mesajı dinleycilere getirmesi Tanrı Sözü'nü duyurmasıdır.” -J.I. Packer

Tanımın açılımı:

1.Tanrı sözü'nü duyurma, Tanrı'nın dinleycilere bir mesaj getirmesi olayıdır.

“Tanrı'nın halkı hiç bir zaman Tanrı'nın sözünü yaratmadılar. Başlangıçtan beri 
Tanrı'nın sözü her zaman O'nun halkını yarattı!” –Mark Dever

Yar. 1:26-27 Tanrı insanı nasıl yarattı? Konuşarak

Yar. 12:1-4  Tanrı kendi adı uğruna nasil bir ulus yaptı? Konuşarak ve İbrahim’in itaat 
etmesiyle.

Mısır'dan Çık. 19:4-7 Tanrı kendi ulusunu kölelikten nasıl çıkardı? Onlara bir sözcünün 
aracılığıyla konuşarak.

Hez. 2:4-5: Yeni Ahit'teki peygamberlerin görevi neydi? Tanrı sözü'nü duyurmak. (“Rab 
şöyle seslendi” yani Tanrı sözü birine geldi, cümlesi Eski Ahit'te  3,800'u aşkın defa 
tekrarlanır.)

İbr. 1:1-2 Tanrı bu son çağda bize nasıl seslenmiştir? Kendi Oğlu'yla

Yuh. 1:10-14 Bugünlerde Tanrı ruhsal çocukları nasıl doğurur? İnsan olup aramızda 
yaşadığı Söz'ün aracılığıyla.

Markos 7:32-35 İsa sağır olanların kulaklarını nasıl açtı? Onlara seslenerek



Rom. 10:17 Tanrı insanlara nasıl imanı verir? Onların Mesih'le ilgili sözünü duymalarıyla

Elç. İş. 2:14-41 Hangi olayda ilk kilise güçlendirildi? Petrus'un verdiği vaazla.

Bir kilisede en önemli ve vazgeçilmez olan şey Tanrı Sözü'nü duyurmadır. Tanrı sözü'nü 
duyurmadan kilise olunmaz.

Yukarıdaki anlayışla, ibadet sürecinde vaizin tavrı ve yeri ne olmalı?

2.  “Tanrı'nın bir sözcünün aracılığıyla kendisinden Kutsal Yazılar'a dayalı, 
Mesih merkezli, hayat değiştiren mesajı dinleycilere getirmesi olayı Tanrı 
Sözü'nü duyurmadır.”

2.Tim. 4:2 Kilisede Tanrı sözü duyurmanın içeriği ne olmalıydı? Tanrı Sözü

Konulara dayalı vaazlar ile Kutsal Kitap'a dayalı vaazlar arasındaki fark:

Konulara dayalı vaaz: Kutsal Kitap'a dayalı vaaz:
Bir konu ile başlar ondan sonra bir metin 
(bölüm) aramaya çalışır

Bir metinle başlar ondan sonra Tanrı'nın mesajını 
aramaya çalışır.

İnsanların ihtiyaçlarına odaklanır İnsanlara hitap eden Tanrı Sözü'ne odaklanır
Tanrı, sözün aracılığıyla seslenmeden, 
mesajın ne olacağını bilir

Tanrı, sözün aracılığıyla seslenene kadar mesajın 
ne olacağını bilmez.

Tanrı Sözü'nü kullanan bir vaiz/sözcü Tanrı Sözü tarafından kullanılan bir vaiz/sözcü
Tanrı Sözü'nün üzerinde olan insan Tanrı Sözü'ne boyun eğen insan
Ruhsal gelişme anlamında kilise'nin ancak 
vaiz gibi olmasına izin verir

Kilise'nin Mesih'e benzerliğiyle büyümesine izin 
verir

Neh. 8:8 Kutsal Yazılar'a dayalı bir vaazın basamakları nedir? Tanrı Sözü okunur, anlamı 
açıklanır, insanlar anlarlar.

3. “Tanrı'nın bir sözcünün aracılığıyla kendisinden Kutsal Yazılar'a dayalı, 
Mesih merkezli, hayat değiştiren mesajı dinleycilere getirmesi olayı Tanrı 
Sözü'nü duyurmadır.”

1.Kor. 1:23-24 Hristiyan vaiz/sözcünün mesajı nedir? Çarmıha gerilmiş Mesih

Elç. İş. 2, Bir Hristiyan vaiz Eski Ahit'ten nasıl vaaz verebilir? Bütün peygamberlikleri 
tamamlayan Mesih'e işaret ederek

Elç. İş 4:12 Her Hristiyan vaizin ana teması ve son sözü nedir? Mesih



Elç. İş 13:48-50 Tanrı sözü'nü duyurken insanlardan nasıl bize bir karşılık verebilir? 
İmanlı olmayanlar onu alay edecek ve imanlı olanlar ona sevinecek.

4. “Tanrı'nın bir sözcünün aracılığıyla kendisinden Kutsal Yazılar'a dayalı, 
Mesih merkezli, hayat değiştiren mesajı dinleycilere getirmesi olayı Tanrı 
Sözü'nü duyurmadır.”

Matta 4:4 Bir insan iman ettikten sonra Tanrı sözü onun hayatında nasıl bir rol oynar? 
İnsan bedeni nasıl ekmeğe ihtiyaç duyuyorsa ruhu da aynı şekilde Tanrı sözü'ne ihtiyaç 
duyar.

Yuh. 17:17, Efes. 5:25-26 Tanrı, gittikleri kötü yollardan kendi halkını nasıl temizler? 
Sözü'yle

Tanrı sözü'nü duyurma onu dinleyen kişilerin hayatlarını değiştirmeli. 

Kilisede yapılan vaazlerin hepsini hayatımda uygulamalıyım: Yani bu mesaj bugün 
yaşam ve düşünce tarzımı nasıl değiştirmeli?
 
5. “Tanrı'nın bir sözcünün aracılığıyla kendisinden Kutsal Yazılar'a dayalı, 

Mesih merkezli, hayat değiştiren mesajı dinleycilere getirmesi olayı Tanrı Sözü 
duyurmadır.”

Elç. İş. 6:4 İlk kilise'nin ilk önderlerinin önceliği neydi? Kendini  Duaya ve Tanrı sözünü 
yaymaya adamak

1.Kor. 1:21 Bugünlerde Tanrı insanları nasıl kurtarır? Kurtarılmış olanların Tanrı sözünü 
yaymasıyla

Yuh. 1:23 Yahya kendisini nasıl gördü? Çölde haykıranın sesi olarak

 Eğer O'nun sesi olmaya istekliysen, Tanrı seni kullanacak.



8.Ders:  
Kutsal Yazılar'a ait Teoloji'yi Öğretme Alışkanlığı

Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. –Elç. İş. 
2:42

 İlk kilise “elçilerin öğretisine adadı.” Yani, insan olup aramızda yaşamış olan Söz'den bir 
kaç sene eğitim alan bu adamlara Tanrı'nın kim olduğu, ne söylediği, ve bizden ne istediği öğre-
tildi ve insanlara bunu öğretme görevi verildi.

 Aşağıdaki taslak elçilerin Tanrı hakkında ne öğretiklerini tespit etmek için Yuhanna 
İncil'inden ilk sözler kullanıyor.

Sağlıklı bir kilise, aşağıdaki 5 şeyi topluluğa öğretir ve her zaman hatırlatır.
(Öğretmene bir not: Öğrenciyle ayetler okunmalı ardından öğrenciye sorular sorulmalı.)

1.Tanrı yaratandır.

Yuh. 1:3 Mesih olmadan ne yapılabilir? Hiçbir şey

Kol. 1:13-18 Her şeyin yaratılması ve var olmasında Mesih nasıl bir rol oynadı?

Örneği: Pavlus'un Atina'daki vaazı  Elç. İş. 17:24

Uygulama: Because God created us and all things we are His under his complete 
authority Tanrı bizi ve her şeyi yarattığı için, Biz O'na aitiz ve tamamen O'nun yetkisi 
altındayız. 

2.Tanrı kutsaldır.

Yuh. 1:4, 1.Yuh 1:5 Tanrı insandan nasıl farklıdır? O işıktir. O'nda hiç karanlık yoktur.

İbr. 4:15 İsa ile Adem (bütün adem oğulları dahil olmak üzere) arasındaki fark nedir?
Mesih denendi ama günah işlemedi.

Örneği: Petrus'un verdiği ikinci vaazı Elç. İş 3:14

Uygulama: Tanrımız Kutsal olduğu için kutsal olalım diye bizi yarattı.

3.Tanrı Sadıktır

1.Yuh. 1:5 Bizim, karanlığın çocukları olmamız Tanrı’nın ışık olmasını engeller mi? 
Hayır, insanın sadakatsizliğine rağmen O her zaman sadıktır.



İbr. 2:17 Mesih ile Eski Ahit'teki bütün kahinler arasındaki fark nedir? Eski Ahit'teki 
kahinler sadakatsizken İsa Mesih sadıktı.

Örneği: Elç. İş. 2:24-26 Tanrı'nın sadakati onların umuduydu.

Uygulama: Biz Tanrı'ya sadık olmadığımız halde Tanrı bize sadık kaldı. Bu yüzden biz 
sadık olmalıyız.

4.Tanrı Sevendir.

Yuh. 1:6-10 Tanrı karanlığımıza ışığı göndermek zorunda mıydı? Hayır bize borçlu 
değildi.

Yuh. 3:16 Tanrı, bizi kurtarmak için neden ışığı olan oğlunu gönderdi? Bize olan 
sevgisinden ötürü

Örneği: Havari Yuhanna'nın ilk Mektubu

Uygulama: Biz şimdi Tanrı'yı sevmeliyiz çünkü O ilk bizi sevdi.

5.Tanrı Egemendir.

Yuh. 1:11-13 Kimin isteğiyle yeniden doğuyoruz? Tanrı'nın isteğiyle.

Matta 6:10 Kilise kimin isteğinin yerine getirilmesini istiyor? Tanrı'nın isteği

Örneği: Petrus, Tanrı'nın kendi isteğini nasıl yerine getirdiğini gösteriyor Elç. İş. 2:23

Uygulama: Kilisede insanların isteğine değil Tanrı'nın isteğine odaklanmalıyız.

Tanrı ile ilgili bu şeyleri Tanrı'nın halkının anlaması neden önemli?

Dünya, beden ve İblis Tanrı'yla ilgili bilgiyi yok etmek için nasıl savaşıyor?



9.Ders: 
Müjde'yi Duyurma ve Yaşama Alışkanlığı

İsa onlara şöyle buyurdu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun.”
–Markos 16:15

Müjde neden kilise'nin tek mesajı?

1. Markos 16:15 Mesih bunu buyurdu

3. Yar. 3:15, Luka 4:18 Müjde bütün çağların peygamberlerin duyurdukları vaatlerinin 
yerine getirilmesidir.

4. Markos 16:16, Rom. 1:16 Müjde “iyi haberdir”. İnsanlar için tek umuttur.

5. Matta. 24:14, Rom. 15:19-20, Vahiy. 14:6 Müjde dünyanın her yerinde duyurulacak.

“Müjde olmadan kilise yok. Kilise Müjde'yi değil, Müjde kilise'yi yarattı.” 

Kilise Müjde'yi nasıl duyurur?

Müjde vaaz ile dini vaaz arasındaki 10 farkı düşünebilir misin?

Dini vaaz şöyle der: Müjde vaaz şöyle der: 

Daha dindar ve adanmış bir insan olmalısın. Günahlarında ölüsün ve yeniden doğmalısın.

Tanrı'yı daha çok sevmelisin! Tanrı ilk seni sevdi.
Daha iyi yapın! Daha çok çalışın! Yeni yaprağı 
çevirin!

Mesih ve sadece Mesih en iyisini yaptı.

Mesih'in çarmıhından başka her şeyi der Mesih öldü, gömüldü, ve dirildi.
Her gün Kutsal Kitap'ını okuyun ve dua edin, 
Kilise'ye gidin o zaman Tanrı sana yardım 
eder. 

Her gün Mesih İsa'da olan lütufta yürüyün. O 
bizim yardımımız.

Tanrı hoşnut etmek için yasaya uymak 
zorundasın.

Tanrı Mesih'te senden hoşnuttur.

Eğer ondalık vermezsen Tanrı'dan çalıyorsun 
ve lanetlenmiş olacaksın.

Mesih İsa'da olanlara hiç bir lanet ve 
mahkumiyet yoktur. Lütuf dolu yürekten bağışını 
verin.

Tanrı'ya daha çok yaklaşın. Father in Christ Mesih'te Baba'yla tamamen 
barışmış oluyorsun.



Daha iyi bir yaşam için ahlaki talimatlarla 
bitiyor.

İsa Mesih'te olan Tanrı'nın lütfuyla bitiyor.

Kilise Müjde'yi nasıl yaşar?

Yaşayışınız ancak Mesih'in Müjdesi'ne layık olsun. Öyle ki, gelip sizi görsem de gelmesem de siz-
inle ilgili haberleri, tek bir ruh gibi dimdik durduğunuzu, Müjde'de açıklanan inanç uğruna tek 
can halıinde birlikte mücadale ettiğinizi, size karşı yapılanlar yüzünden hiçbir şekilde yıl-
madığınızı duyayım. -Filipililer 1:27

İnanlılar topluluğunun Müjdeyi yansıtabileceği 5 yol düşünebilir misin?

(Aşağıdaki 5 yol değişebilir.)

1.Rom. 6:13-14 Biz onların hesabına Mesih'in kanının paklığını yansıtmak adına doğruluk 
yolunda yürümeliyiz.

2.Markos 8:35, Elç. İş 20:24 Kendi canımız dahil Müjdeye dünyanın herşeyinden daha çok 
değer vermeliyiz.

3.Efes. 4:32 Biz nasıl bağışlandıysak başkalarını da öyle bağışlamalıyız.

4.Matta. 5:44-45 Birbirimiz ve düşmanlarımız için kendimizi feda etmeliyiz.

5.Kol 4:6 Birbirimize lütufkar sözlerle hitap etmeliyiz.

Uygulama için Sorular:

1.Eski Ahit'ten bir vaaz nasıl Mesih'e ve Müjdeye uyarlanabilir?
2.Aşağıdaki ifadeleri tartışın: 

a. Müjde merkezli Tanrı sözü duyurma buyrukları vaazın dışında bırakılamaz.  
Bırakmaktan ziyade her zaman buyrukları (yapmak zorunda olduğumaz 
şeyler) lütufa (Tanrıʼnın Mesihʼte senin için yaptığı şey) dayandırılmalı.

b. Dinleyicilerden bir şey yapmaları ya da nasıl biri olmaları 
anlatılırkenverilen mesajın, Mesih İsaʼnın tamamladığı işinden,  Tanrı'nın 
lütfuyla sağlanan güçten kaynaklandığı belirtilmeli aksi taktirde Müjde 
merkezli ve Hristiyanca bir mesaj olmaz.

c. İmanlı olmayanlar için, karşılık verdikleri çağrı Rab İsa Mesih'in sağladığı  
iman aracılığıyla Tanrı'nın egemenliğinin girişine odaklanır. İmanlılar için, 



karşılık verdikleri çağrı Mesih'in müjdesine yaraşan bir yaşayışı merkez 
alır. (bkz. Filipililer 1:27)

10.Ders:
Kurtarma ile ilgili İnancı Öğretme Alışkanlığı

  
İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 

Efe. 2:8

Sağlıklı beden sağlıklı, canlı azalardan oluşulur. Ölü azalardan oluşan bir beden sağlıksızdır. 
Aynı şekilde gerçekten yeniden doğmamış üyelerden oluşan inanlılar topluluğu çok sağlıksız 
olur.

Kilise'nin yeniden doğmamış üyeliğe sahip olması hangi üç sonucu doğurur?
(Öğrenci bunları düşünsün! Aşağıda ipucu olarak kullanılabilecek bir kaç örnek var.)

1. Çok oturanlar az hizmet edenler olacak.
2. Günahlı dünyayla günahlı kilise arasında az bir fark olacak.
3. Yeryüzünde imanlı olduğunu düşünen çoğu kişi sonsuza kadar  kaybolmuş olacak.

Matta 7:21-23'te İsa'ya göre, cehennemde yeryüzündeyken Hristiyan olduklarını düşünenler ola-
cak mı? Evet

Kilise bu sorunu çözmek için hangi alışkanlığı geliştirebilir? İnsanları imana getiren ve herkesin 
yeniden doğması için ihtyaç duyduğu Tanrı sözü'nü duyurma.

Sağlıklı bir kilise, imanlı olmayan kişinin nasıl olduğunu öğretme alışkanlığına sahiptir

Efe. 2:1
O ölüdür.

Yuh. 3:19-20
Yaptıklarını ortaya çıkacağından korktuğu için ışığa gelmek istemiyor.

Rom. 3:9-20
Tanrı'yı aramıyor. Tamamen günahkardır.

1 Kor. 2:14
Kutsal Yazıları'ın gerçeğini kabul edemiyor.



Sağlıklı bir kilise, imanlı olmayan kişinin ihtiyaçlarının nelere olduğunu öğretme alışkanlığına 
sahibtir.

Sağlıklı bir kilise, imanlı olan kişinin nasıl olduğunu öğretme alışkanlığına sahiptir:

Yuh. 1:12 
O imanlıdır.

1 Yuh. 3:1 
O Tanrı'nın çocuğudur.

Hez. 11:19 
Yüreğinde tamamen bir değişilik oldu.

Yuh. 6:44
Baba onu çekiyor.

Yuh. 3
Yeniden doğmuş kişidir.

2 Kor. 5:17
Yeni bir yaratıktır.

Rom. 10:9-10 
O kurtuldu.

Rom. 10:17
Tanrı Sözü'nü duyması gerekiyor.

Yuh. 16:7-8
Kutsal Ruh'un, günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda onu suçlu olduğuna ikan etmesi 
gerekiyor.
Matta 16:13-18
İsa'nın Mesih, Tanrı'nın Oğlu olduğunu Tanrı'nın ona göstermesi gerekiyor.

I Kor. 15:3-4
 Mesih onun günahlarına karşılık olarak öldü, gömüldü ve dirildiğine iman etmesi gerekiyor.

Luka 24:47, Elç. İş. 2:38
Tövbe etmesi gerekiyor.

Efe. 2:8-9
Mesih'e imanı gerekiyor. İsa imanın objesidir.

Yuh. 3:3
 Ruh'tan doğması, yani  yeniden doğması  gerekiyor. 



Kutsal Kitap'ta gerçek imanla ilgili kullanılmayan ifadeler nedir?
“Bir Hristiyan olma” 
“Dini değiştirdi”
“Hristiyanlığına girdi”
“Dua edip kurtuluşu rica ederek kurtuldum”

Sağlıklı kilise gerçek imanın belirtilerini öğretme alışkanlığına sahiptir:

 

Ölü imanın belirtilerini bilmek için insanlara yardım etmek:

Yuh. 15:16
O meyve verir.

Elç. İş. 16:14
Tanrı onun yüreğini açtı.

1 Yuh 4:10
Tanrı için büyüyen bir sevgisi var.

1 Yuh. 2:9-11
Kardeşleri için büyüyen bir sevgisi var.

1 Yuh. 2:4-6
Mesih'in buyruklarını izlemek ve Tanrı Sözü'nü uygulamak için büyüyen bir isteği var.

Matta 18:17
Yeniden doğmamış kişi günahtan 
pişmanlık duyup tövbe etmez.

Yakup 2:24
Yeniden doğmamış kişi “iman edi-
yorum” dediği halde hayatında 
değişiklik olmaz



  11. Ders:  
Müjdeleme Alışkanlığı

İsa onlara şöyle buyurdu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun.” 
Markos 16:15 

Dünya müjdeleme hakkında ne düşünüyor? __________________________________________

Müjdeleme hakkında Tanrı'nın düşüncelerine ihtiyacımız var. Aşağıdaki üç soruyu cevaplayarak 
Kutsal Yazılar'a dayalı bir anlayışa sahip olmaya çalışacağız:

1. Kim müjdelemeli?
2. Nasıl müjdelemeliyiz?
3. Neden müjdelemeliyiz?

1.Soru: Kim müjdelemeli? 

 Matta. 28:19-20 İsa'ya göre kim müjdelemeli? O'nun öğrencileri
 Elç. İş 8:4 Yeruşalim'de ve kentin dışında kim müjde'yi duyurdu? Yeni imanlılar.

 Bu cümleyi tamamnlayın: Sağlıklı kilisede, _____________________ müjdeleyecek. 

2. Soru: Nasıl müjdelemeliyiz? 

1. Pavlus'un Romalılar'a yazdığı mektubunda, 3:21'de ilk kez Mesih'ten söz eder (kitabın girişi 
olan 1:1-17 ayetler dışında) Pavlus herhangi bir konuya girmeden önce Romalılar'a ne söylerdi? 
Rom. 3:10, 23

 İçtenlikle, insanlar'a Tanrı'dan uzak kalan günahkarlar olduklarını ifade edin.

2. Luka 13:6-9 Bu benzetmeye göre, meyve vermeyen ağaçlara ne olacak?

Aceleyle, insanlar'a yargı günü geliyor ve şimdiden karar vermeleri gerektiğini söyleyin. 

3. Markos 1:15 İsa Mesih'e göre, bir kişi kurtulmak için ne yapmalı? 

Sevinçle, insanlar'a tövbe edip Müjde'ye iman ederlerse kurtulacaklarını söyleyin. 

4. Elç. İş. 8:30-35 Müjdeleme için ilk kilisenin kullandığı ana araç neydi?

Sağlıklı kilise Kutsal Yazılar'ı kullanır.

5. Yuh. 13:34-35 



Sağlıklı kilisede, bireylerin birbirlerine olan sevgisi Müjde'yi kanıtlar.

6. Elç. İş. 4:31, 6:6, 9:40 İlk kilisede Tanrı'nın mucizevi işlerine eşlik eden neydi?

Sağlıklı bir kilise, Tanrı'nın, insanları kurtarması için dua eder.

3.Soru: Neden Müjdelemeliyiz? 
 Aşağıdaki her üç sebep için birer ayet örnek verebilir misin? 
 

Son Buyruğa İtaat Etmek İçin bir İstek.
Kaybolmuşlar İçin bir Sevgi
Tanrı için bir Sevgi 

Yukarıdaki her bir sebep neden önemli?



12.Ders: Tartışma Sorular
  

7.Dersten Sorular:

Tanrı Sözü'nü duyurma nedir?

Tanrı kendi halkını nasıl yaratır?

Konusal vaazla Kutsal Yazılar'a ait vaaz arasındaki fark nedir?

Hristiyan vaazlarının konusu nedir?

8.Dersten Sorular:

Tanrı hakkında öğretmemiz gereken 5 gerçek nedir?

9.Dersten Sorular:

Kilisenin tek mesajı nedir?

Dini vaazla Müjde vaazı arasındaki fark nedir?

10.Dersten Sorular:

10.derse göre bir kilise için en tehlikeli şey nedir?

İmanlı kişiyle imanlı olmayan kişi arasındaki belirgin farklar nedir?

Vaiz topluluğu hangi şeyleri sürekli hatırlamalı?

11.Dersten Sorular:

Kim müjdelemeli?

Nasıl müjdelemeliyiz?



3. Gün

13.Ders: İnanlılar Topluluğu Üyelik Alışkanlığı

Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı. 
Elç. İş. 2:41

Bir kızı seven ama onunla evlenmek istemeyen bir adam hakkında ne düşünürdün?

Çocuklarımı seviyorum diyen ama onlara bakmak istemeyen bir baba hakkında ne düşünürdün?

Kardeşlerimı ve kilisemi seviyorum diyen ama o kilisenin üyesi olmak istemeyen kişi hakkında 
ne düşünürdün? 

Bir kilise üyelerinin kim olduklarını neden bilmeliyiz aşağıdaki sebepleri düşünün:

Referanslar What does this passage teach? Why does this teaching 
require a formal membership 

among the local body of 
believers?

1 Petrus 5:1-4 Çobanlar sürüye karşı görevini 
yaptıkları oranda Baş 
Çoban'dan ödüller alacak.

Çobanlar sürünün hangi 
koyunlardan oluştuğunu 
bilmeli.

İbraniler 13:17 Önderler, yerel inanlılar 
topluluğunda kendilerini 
izleyenler adına da hesap 
verecekler.

İhtiyarlar ancak kilisenin 
üyelerinin kim olduklarını 
bilirse onlara önderlik yapıp 
Tanrı'ya onların ruhsal 
durumlarıyla hesap verebilirler. 
(John MacArthur)

Matta. 18:17 Mesih tövbe etmeyen kişinin 
inanlılar topluğundan 
kovulmasını buyurdu.

Bir kilisenin, kiliseye kimin 
katılıp kimin katılmadığını 
anlaması için üyelerini bilmesi 
gerekiyor.

Elç. İş. 14:23 İnanlılar topluluğunun üyeleri 
ihtiyarlarını seçer.

Sadece üyeler seçecekse o 
zaman üyelik tanımlamalı.

İbr.. 10:24-25 İnanlılar topluluğunun üyeleri 
birbirlerinin ruhsal gelişmesine 
bakmalı ve sürekli bir araya 
gelmeli.

Bir kilisenin üyesi olarak kimi 
güçlendirip kiminle bir araya 
geleceğimi bilmekle 
sorumluyum.

Rom. 12:6-8 İnanlılar topluluğunun üyeleri 
farklı farklı ruhsal 
armağanlarıyla hep birlikte 
çalışmalılar.

 Bir üye hangi toplulukta 
armağanlarını kullanacağını 
bilmeli. Yoksa bu topluluğun 
geliştirmesine nasıl yardımcı 
olabilir?



Kilisenin sorumluluğu üyeler bulmak değil, Tanrı'nın yeniden doğuşla kazandığı üyeleri 
tanımaktır.

Uygulama Sorular:
Bir kişi ne zaman kilisenin üyesi sayılır? 
Kilisenin üyelerinden oluşan resmi bir liste olmalı mı? 
Senin kilisenin üye listesi var mı? Bunlar kimdir?



14.Ders: 

Kutsal Yazılar'a Dayanarak Günahla Uğraşma Alışkanlığı

Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin 
arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. –Matta 18:15

Kilisenin, kendi üyeleri arasında günahı nasıl kontrol ettiğiyle ilgili 7 ayet:

İbr. 12:1-14
	
 Ne zaman düzenli ve güzel yaşamaya başlıyoruz? Tanrı'yla Baba-Oğul ilişkisine 
girdiğimizde.
	
 Göksel Babamızın bize yönelik terbiyesinin amacı nedir? O'nun kutsallığını O'nunla pay-
laşalımamız için.

Matta 18:15-17
	
 Hristiyan kardeşler birbirlerini terbiye ettiğinde hangi yolu izlemeli? 

	
 •	
  Gizlice, yalnızca kardeşine gidebilirsin.
	
 •	
 Başka bir kardeşi yanına alabilirsin.
	
 •	
 Durumu İnanlılar Topluluğuna bildirirsin.

	
 İşlediği bir günah konusunda, kardeşinle ilgilenmenin amacı nedir? Onu kazanmak
1 Kor. 5:1-11
	
 Korintliler kilisede böyle bir adamın bulunmasından neden gurur duymuş olabilirler? 
Belki sevgi ve lütufta büyük örnek olacaklarını düşünmüşlerdir.
	
 Bu adamın kilise üyeliğini bitiren günahı neydi? Herkesin bildiği cinsel günahtı.
	
 Pavlus neden onlara bu adamla görüşmemelerini söyledi? Dünyanın önünde kilisenin 
tanıklığını temiz tutmak için.

Bu adam tövbe edip kötü yaşam tarzını düzelttikten sonra, kilise onunla ne yapmalı? Tam 
bir üye olarak geri getirmeli 2 Kor. 2:5-11

Gal. 6:1
Terbiye hangi tavırla yapılmalı? Alçakgönüllülükle

2 Sel. 3:6-15
	
 Bu mektupta Selaniklilere bahsedilen günah neydi? Tembellik
	
 Tembel kişiye uydulanan terbiye yöntemi hangisiydi? Ona yemek verilmezdi ve onunla 
görüşülmezdi.

1 Tim. 5:19-20
	
 Bir ihtiyarı günahla suçlamanın şartları nelerdi? İki ya da ikiden fazla tanık
Eğer işlendiği günah halka açık olduysa, azar nasıl yapılmalı? Herkesin önünde

Titus 3:9-11 
	
 Titus hangi sorunla uğraşıyordu? Kiliseyi bölmeye çalışan bölücü kişilerle



Titus bu bölücü kişilerden uzak kalmadan önce onları kaç defa uyarmalıydı? İki defa

Kutsal Yazılar'a göre günah kontrol altına alınırsa sonuçları ne olur?
Kutsal Yazılar'a göre günah kontrol altına alınmazsa sonuçları ne olur?
Kutsal Yazılar'a göre terbiyenin uygulamaması hangi açıdan kilisenin sağlığını tehlikeye atar ?  



15.Ders: Etkili Öğrenci Yetiştirme Alışkanlığı

Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp 
atın. Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip 
büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. İnsanlarca reddedilmiş, ama 

Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab'be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir 
tapınağın yapımında kullansın. - 1.Petrus 2:1-5

Sağlıklı kilise sağlıklı öğrenciler yetiştirir:
 
Neden öğrenci yetiştiririz?
1. Matta 28:19-20 Kurtarıcımızın bir buyruğudur.
2. Markos 3:14 Kurtarıcımızın ana stratejisiydi.
3. Markos 3:14 Bu şekilde dünya Kurtarıcımızın adını duyacak.

Öğrenci yetiştirmek ne değildir:
1. Sınıfta bir dizi dersler öğretmek değildir.
2. Bilgi aktarmak değildir.
3. Patron olarak başkasının üzerinde yetki kullanmak değildir.

Kutsal Yazılar'a göre öğrenci yetiştirmek neyi ifade eder? 
1. I Kor 4:17 Birini iman bağıyla öz oğlun gibi  sevmen demektir.
2. I John 3:16 Zaman açısından hayatını başkasına vermen demektir.
3. Mark 3:14 Vakit geçirmektir.

Büyümenin Üç Seviyesi I Yuh. 2:10-15

Kilisede ruhsal büyümenin üç seviyesi nedir?
 Her sağlıklı kilisenin her üç seviyede üyeleri vardır.
 Her sağlıklı kilise bu bireylerin bir seviyeden sonraki seviyeye geçmesine yardımcı olur.

1. Yavrular  1-2 sene

 Bir yavrunun güçlü bir imana sahip bir genç olma seviyesine adım atması için gerekli 3 
araç:

1. 1.Araç: 2:10-11 Kilise

İmanlı bir gencin sürçmeden ışıkta yürümesine ne yardım eder? Kardeşlerine 
duyduğu sevgisi. 

Yeni imanlı bir kişi hangi kardeş grubunu sevmeyi öğrenmeli? : İNANLILAR 



TOPLULUĞUNU

Öğrenci yetiştirenin, yetiştirilen öğrenciye öncelikle ne öğretmeyi amaçlamalı? 
Öğrenci yetiştiren yetiştirilen öğrencinin sadık kalması, kiliseye katılması, ve diğer 
imanlı kişileri sevmesi konularında büyümesi için ona yardımcı olmalı.

Öğrenci yetiştiren bu konuları başarmak için kullanılabilen araçlar nedir?  Haftalık 
çalışma gruplar ve Pazar günü ibadet.

Kiliseye ve kardeşlerle paydaşlığa katılmaya sadık mısın?

2. 2.Araç: I Yuh. 2:12-13 Tanrı Sözü

Yuhanna'nın yeni imanlılara (yavrulara)  yazmasının iki nedenini söyleyiniz? Onların 
günahları bağışlandığı ve Baba'yı tanıdıkları için.

Yeni bir Hristiyanın Baba'yla olan ilişkisini sağlamlaştıran bilgi kaynağı nedir? Tanrı 
Sözü

Öğrenci yetiştirenin yetiştirilen öğrenci için amacı ne olmalı? Öğrenci yetiştiren 
yetiştirilen öğrenciye her gün Tanrı'yla zaman geçirmesini öğretmeli. Öğrenci 
yetiştiren ve yetiştirilen öğrenci boş zamanlarında öğrendiklerini birbirleriyle 
paylaşmalıdır.

Öğrenci yetiştirenin bu konuyu başarması için kullanması gereken araçlar nedir? 
Kutsal Kitap ve günlük

Öğrenci yetiştirene bir soru: Her gün Tanrı Sözü'nü 
okuyup onunla ilgili bir şey yazar mısın?

 3. 3.araç: 2:14-15 Zaman 

14. ayete göre gençleri yavrulardan (yeni imanlılar-
dan) ayıran hangi özellikleridir? O ruhsal açıdan güçlüdür, 
Tanrı Sözü onda kalır, ve Kötü olanı yenmiştir.

Gençler Kötü olanı yendiler, sözü neyi ifade eder? O 
kutsal bir hayat sürer. Artık eski hayattaki günahla bağı yok-
tur ve dünyayla olan ilişkisini de bitirmiştir.

  Yeni imanlı birinin gerçekten mutlu olabilmesi için eski alışkanlıklarını terk edip 
yeni ve iyi alışkanlıklar edinmesi gerekiyor. Hristiyan bireyler arasında en üzgün kişi günah 
işlemeye devam edendir.



Öğrenci yetiştirenin yetiştirilen öğrenciye ne öğretmeli? Öğrenci yetiştiren 
yetiştirilen öğrenciye, günaha götüren alışkanlıklarından nasıl kurtulabileceğini öğret-
meli. Aynı zamanda dürüst bir şekilde bu kötü alışkanlıkları yetiştirilen öğrenciye gös-
termeli.

  Öğrenci yetiştirenin bu konuyu başarması için kullanabileceği araçlar nelerdir? 
Zaman. Öğrenci yetiştiren yetiştirilen öğrencinin bu günahların üstesinden gelmesi için onunla 
zamanı geçirmeli. 

  Öğrenci yetiştirene bir soru: Hayatın hangi alanlarında Rab senin günahların ve 
İblis'in üstesinden gelmene yardım etti ve nasıl oldu? Hangi alanlarda gelişmeye devam edebilir-
sin? 

Bir yavrunun genç olup olmadığını anlamak için bir test:
#1 Yeni imanlı kişinin Mesih'le zamanını geçirmesi zevk alarak yaptığı bir alışkanlık mı?

 #2 Yeni imanlı kişinin kiliseye katılmı bağlılık derecesinde mi? 
 #3 Yeni imanlı kişi günah içeren alışkanlıklarını terk etti mi?

Kiiliseye katılan insanlar son 1 ya da 2 sene içinde bu şekilde gelişim gösteriyor mu? 

Sağlıklı kilise sağlıklı öğrenciler yetiştirir. 

 



16.Ders: Yeni Önderleri Eğitme Alışkanlığı

Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmede yetkin ve güvenilir kişil-
ere emanet et. 2 Tim. 2:2

1 Yuh. 2:12-14'e göre her Hristiyanın imanda 
büyüyebileceği en son basamak nedir? Baba 
olmak

Kilisede bir kişiyi baba yapan nedir? Sahip 
olduğu ruhsal çocuklarını güvenilir şekilde 
yetiştirmesi. 

Sağlıklı kilise, imanlıların bu seviyelerden 
geçerek büyümesini sağlar:
  #1 Aşama: İmanda yavrular
   
  #2 Aşama: Güçlü gençler
  
  #3 Aşama: Öğrencileri çoğaltan Babalar

Bir Tanrı adamın başka bir Tanrı adama önderlik yapmayı öğretmesi konusuna Eski Ahit’ten  ör-
nekler veriniz?
 Yeşu 1:1-9 Musa ile Yeşu

1 Krallar 19:16-21 İlyas ile Elişa

Ruhsal babalar ve liderler olmak için insanların eğitim alması gerektiğine Yeni Antlaşma’dan  
örnekler veriniz?
 Markos 3:14   İsa ve öğrencileri
 Elç. İş. 16:1-3 Pavlus ve Timoteos

Efe. 4:11-12'e göre Tanrı neden kiliseye liderleri verdi.?
 Mesih'in bedenini geliştirmeleri için.

Efe. 4:12'e göre kutsalların amacı nedir? 
Kutsalların amacı hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmektir.

Önderler ve öğretmenler mümkün olduğunca en kısa sürede hizmet görevini yerine getirmek üz-
ere başkalarına eğitim vermeye odaklanmalılar. Eğer önder buna odaklanırsa, kilise de aynı süre 
içinde inşa edilir.

2 Tim. 2:2'e göre kim bir öğrenci olmalı? 
1.İnsanlar



2.Sadık insanlar
3.Başkalarına öğretebilen insanlar 

1 Yuh. 2:12-13'e göre ruhsal babanın en önemli niteliği nedir? 
 O başlangıçtan beri var Olan'ı biliyor.

Yuhanna ruhsal babalara hitap ederken bundan iki defa söz ediyor. Sizce bu gerçek neden bu ka-
dar önemli?

Uygulama: Ruhsal bir baba olmanız için kim sizi eğitiyor?
Ruhsal baba olması ve Müjde'nin hizmetkarı olması için siz  kim eğitiyorsunuz?



17.Ders: Kutsal Yazılar'a göre Liderlik ve Organize Olma Alışkanlığı

“Her ne kadar bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi ve Me-
sih'e olan imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul 

ettiyseniz O'nda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak O'nda köklenin ve gelişin, siz öğretildiği 
gibi imanda güçlenin. ” Koloseliler 2:5-7

4.ayete göre Kolose'deki kilisenin düzenli olması ve gerçeğe dayanarak sağlam olması Pavlus 
için neden önemliydi?  Çünkü çekici sözlerle kiliseyi saptırmaya çalışan adamlar vardı.

Direksiyonsuz bir araba, kuralsız bir oyun, ana babasız bir aile, ya da Tanrısız bir dünya nasılsa 
düzensiz bir kilise de öyledir. 

Örgütlenmiş kilisenin sorumlulukları:

Gal. 1:6-9
 Sahte  müjde veren ve yalan söyleyen öğretmenleri topluluktan ayıklamak kilisenin 
sorumluluğudur.

2 Tim. 4:3
 Sağlıksız bir kilise sahte öğretmenler toplar fakat sağlıklı bir kilise onları ayıklayabilir.

 Eğer bir önder kalkıp başka bir müjde duyurmaya başlarsa kilisedeki insanlar ne yap-
malı?

Elç. İş. 6:2-5 Kilisede sadık adamların rolü
 Önderler duaya ve Tanrı sözünü yaymaya kendilerini adasınlar diye maddi işlerle 
uğraşmak.

  Kilise ihtiyarları (kilise görevlileri) seçer.

What are examples of needs of the church outside of preaching and prayer Tanrı sözünü 
duyurma ve dua dışında kilisenin ihtiyaçlarından bir kaç örnek verebilir misiniz? 

İdare 
Bakım
Yoksul ya da engelli kişilere bakmak.  

Rom. 12:6-8 Pavlus kilisede neyi düzenlemeleri gerektiğini söylüyor? Ruhsal armağanlarının 
kullanmasını

Uygulama Soruları:



Önderlerinizin duaya ve Tanrı sözünü duyurmaya odaklanmalarına nasıl yardımcı oluyor-
sunuz?
 Eğer sen öndersen, dua ve Tanrı sözünü duyurma dışında kiliseye bağlı bireylere verile-
bilecek hangi işi/işleri yapıyorsun?

Liderliği düzenlemek kilisenin sorumluluğu:

Elç. 14:23; 16:4; 20:17; 21:18; Titus 1:5; Yakup 5:14 Yeni Antlaşma'ya göre ihtiyarlar ve önder-
ler nereden geldiler? Kiliselerin içinden

Titus 2:1-5, I Tim. 3:1-7- Kilise önderi/ihtiyarı olmanın şartları nedir?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1 Kor. 9:14, 1 Tim. 5:17-18 Bir kilise önderine yaptığı işlere karşılık kilise ne vermeli? Kilisenin 
bağışlarından geçimi sağlanmalı.

İbr. 3:17 Bir kilise, önderinin işini nasıl zevkli hale getirebilir? Ona itaat ederek
 
Rom. 10:14-15 Müjde'ye tanık olmayan şehirler konusunda kilise ne yapmalı? Misyonler gön-
dermeli



18.Ders: Tartışma Soruları
13. Ders

Kiliseye yeni üyeler kazandırmakla kim sorumludur? Tanrı

Vaftiz edilmiş imanlı yeni üyeleri tanımakla kim sorumludur? Kilise

Kilise üyelerinin kim olduklarını bilmenin 3 önemli sebebini söyleyiniz?  

14. Ders

Bir kardeşimizin günahından vazgeçmesi ve onu düzeltmesi için Hristiyan kardeşlerin atması 
gereken 3 adımı söyleyiniz?

Kilisede yapılan terbiyenin amacı nedir?

Kilisede yapılmasına göz yumulamayacak bir günaha bir örnek veriniz?

15. Ders

Sağlıklı bir kilise neden öğreci yetiştirir? (3 sebep)

Bir hristiyanın hayatındaki büyümeyi gösteren üç aşamayı söyleyiniz?

Yavru Hristiyanın (yeni imanlının) genç bir hristiyan olması için kullanması gereken 3 aracı 
yazınız?

16. Ders

Bir Hristiyanın olgun imana sahip olmasını ne sağlar? Ruhsal çocukları olan ve onları yetiştir-
mekle sorumlu olan bir baba.

Kilisede sadece önderler mi baba olur yoksa herkes baba olabilir mi?

Sağlıklı bir kilisede önderlerin ana görevi nedir?

17. Ders

Bir kilisenin düzenli olması neden önemlidir? 

Örgütlenmiş kilisenin sorumluluklarından bahsedin.

Bir kilisenin liderliğini nasıl düzenlemesi gerektiğini tartışın.



4. Gün 

Yetişkin İnanlılar Topluluğu ne Yapar?

 Bir gün içinde kilisenin tanımını öğrendik. Kutsal Yazılar'a göre Yeni Antlaşma, yerel 
inanlılar topluluğu nedir?” sorusunu cevapladık. 
 2. ve 3. günlerde bir kilisenin büyüyen bir çocuk gibi sağlıklı bir şekilde büyümesi için 
hangi alışkanlıkları telkin etmemiz gerektiğini öğrendik.  “Sağlıklı kiliseyi ne yapar?” sorusunu 
cevapladık.
 Bugün 4. günde yeni bir kilisenin amacının ne olduğunu öğreneceğiz.  “Yetişkin 
İnanlılar Topluluğu'nu ne Yapar?” sorusuna cevaplar arayacağız.
 Hiçbir kilise kusursuz değildir ama yetişkin olabilir.



19.Ders: 
Bir İnanlılar Topluluğu’nun Kurulduktan Sonraki Zaman Diliminde Uzun Vadeli Amaçları 

Ne Olmalıdır?

“Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın. Şükranla dolup 
taşarak O'nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.” Koloseliler 2:6-7

 Kilise bir insan gibidir. Üç seviyeden geçerek büyür: (Biz Efes Kilisesi'ne örnek alacağız)

1.Seviye: Bebek kilise
      •Elç. İş. 19:1-8
      •Zaman Süresi:

 3 ay
      •Sorumlu kişi: Kiliseyi kuran kişi 
bütün işi yapar (genelde bu seviyede    

yabancı biri)
      •Ana Faaliyet: Müjdeleme

2.Seviye: •Genç Kilise
      •Elç. İş.19:9-10

      •Zaman süresi: 2 sene
      •Sorumlu Kişi: Kiliseyi kuran kişi ve 

yeni imanlılar iş yükünü paylaşır.
      •Ana Faaliyet: Öğrenci yetiştirmek/
müjdelemeye devam ederken öğretmek. 

3.Seviye: •Yetişkin Kilise
      •Elç. 20:17-32

      •Zaman Süresi:   Kutsal Yazılar'a dayalı öğreti 
kilisede var oldukça kilise devam eder.
      •Sorumlu Kişi: Kilisenin ihtiyarları

  Kilise kuran kişi kiliseyi Rabb'e emanet edip 
başka bir yere gider.

      •Ana Faaliyet: Kiliseyi beslemek, Kutsal 
Yazılar'a ait doktrini hatırlamak ve izlemek. 

(20:27-31)



Bir kilisenin Rabb'e emanet edilmeye hazır olduğunu gösteren belirtiler nedir? Yetişkin kilisenin 
belirtileri nedir? Efes'teki kilisenin kendi başına ayakta durabilecek bir kilise olduğunu gösteren 
3 belirti bizim için iyi bir örnektir.

Referans Efes'teki kilisenin 
kendi başına 
yapmayı 
öğrendiği 
faaliyetler neydi?

Efes'teki kilise 
şöyleydi…

Sonuç

Elç. 19:9-10, Elç. 
20:18-21

Yeni imanlılar 
Tanrı sözünü alıp 
her yerde 
duyuruyorlardı.

Kendi başına 
sayısını çoğaltan.

Yetişkin kilise Müjde'yi duyurur, yeni 
imanlılar öğrenciler olarak yetiştirir, 
ve kendi başına yeni kiliseleri başlatır.

Elç. 20:17, Efe. 
4:11-14

Önderler 
kutsallarını 
donatıyordu.

Kendi başına 
kiliseyi idare eden

Yetişkin kilise kendilerini düzenlerler, 
birbirlerine bağlı olurlar, ve kilise 
kuran kişinin yardımına ihtiyaç 
duymadan beraber çalışırlar.

Elç. 20:33-35 Bağış veriyorlardı. 
Kilisede muhtaç 
olanlara 
bakıyorlardı.

Kendi başına 
kiliseyi geçindiren

Yetişkin kilise mali yönden kendi 
ihtiyaçlarını ve kilisede muhtaç 
olanların ihtiyaçlarını karşılar.



20.Ders:
 Bir İnanlılar Topluluğu Toplandığı Zaman Ne Yapar?

Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. -Elç. 2:42

Kilisenin bir araya geldiğinde yaptığı 4 şey nedir? (aşağıya yazın)
 
1. Elçilerin Öğretisi

 1 Tim. 4:6 Mesih İsa'nın iyi bir görevlisi olabilmesi için Timoteos’un  yapması gereken 
şey neydi? Elçilerin öğretisini kardeşlere hatırlatmak.

 2 Tim. 4:2 Kilisede Tanrı sözünü duyurmanın unsurları neler? öğreti, sabır, uyarı, ikna et, 
isteklendir

 Elç. 20:7 Kilise Tanrı sözünü duyurma işini dinlemek için ne zaman toplandı? Pazar günü

 Yuh. 20:1, 19 Sizce kilise neden Pazar Günü'nde toplandı? İsa Pazar Günü dirildi.

 Not: Son elçi öldüğünde, Hristiyanlar zaten Pazar Günü'ne “Rabb'in günü diyorlardı.” 
Vahiy 1:10 

2. Paydaşlık

Elç. 14:27-28 Kilise paydaşlıklarında neler konuştular? Hizmetleri sırasında Tanrı’nın 
onlara gösterdiği mucizeler. Birbirlerini teşvik etmeleri.   

Tanrının, kendi halkının ve bütün yarattıklarının O'na sükretmelerinden ne kadar memnun 
olduğunu anlamak için aşağıdaki ayetleri okuyun: Ex. 15:21, 1 Chr. 16:23, 2 Chr. 20:22, Ps. 
104:33

 
3. Ekmek bölmek (Rabb'in Sofrası)

 Luka 22:19-20 Rabb'in Sofrası'na katılarak, İsa kendi ölümünü anmalarını kimden rica 
etti? Kendi  öğrencilerinden, yani kilisesinden

 Kilisede  ibadet süresince Rabb'in Sofrası neden bu kadar önemlid,r? Bizi farklı kılan 
Tanrı’nın bizi dünyadan kurtarışını anıyoruz. 

 Verilen talimata göre bu sofra ne kadar sıklıkla yapılmalıydı? Ne kadar sıklıkla yapılması 
gerektiğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.



4. Dua

Kilise kim için dua etmeli?
Yakup 5:16- Birbirleri için, hastalık 
Elç. 13:2-3 Hizmetçiler için
İbr. 13:3 Tutuklu imanlılar için

 
 Kilise başka neler için dua etmeli? Düşünceniz nedir?

Sizce ortak dua neden önemli? Bir kilisenin Tanrı'ya olan bağlılığını gösteriyor.

İbadetinizin önemli açılardan eksik kaldığını düşünüyor musunuz?

Efe. 5:18-21 Bu bölüme göre bir kilisenin kutsal ruh'la dolu 
olmasının gerekleri neler? 

1. Rabb'e 
ezgiler 
okumak 

(19)

2. İsa Me-
sih'in 
adıyla 
Baba 

3. Birbirl-
erine 

bağlı ol-
mak(21)



21.Ders:  
İnanlılar Topluluğu Bir Araya Geldiğinde Olmaması Gereken Şeyler Nelerdir?

Her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın. -1 Kor. 14:40

Referans Pavlus, Korint'teki kilise 
toplandığında olmaması 

gereken şeylerle ilgili neler 
söyledi?

Bunlar bir kilisenin ibadetinde 
neden bulunmamalı?

1 Kor. 5:4-7 Günahla övünmek *Kilisede bir az da olsa günaha izin 
verilirse bütün kilise etiklenir.
*İsa günahsızdır ve biz O'nun 
bedeniyiz.

1 Kor. 11:16-18 Ayrılıklar ve Çekişmeler *Hristiyanlar bu alışkanlığı Mesih'ten 
öğrenmediler.

1 Kor. 11:19 Dalalet ya da yanlış doktrin *Kilise Mesih'indir

1 Kor. 11:20-34 Düzenli yemek ve sarhoş olmak *Bazıları fazla yer ve içerse 
bazılarına yiyecek ve içecek 
kalmayabilir .

1 Kor. 14:4-5, 19, 22-23 Bilmediği Diller *Sadece anlaşılan kelimeleri bedene 
yararlı olur.
*İmanlı olmayanlar sizin deli 
olduğunuzu düşünebilir.

1 Kor. 14:26 Herkesten ilahi/ezgi söylemek 
ve öğreti öğretmek

*Bu kibirden kaynaklanır, herkes 
duyulmak ister başkalarına fayda 
sağlamaz.

1 Kor. 14:33, 40 Karışıklık ya da düzensizlik *Tanrı karışıklık yaratmaz.

1 Kor. 14:34-35, 1 Tim. 
2:11-14

Bayan vaizler *Yasa erkekler önderlik yapmalı 
diyor. (Yar. 3:16)
*Önderlik yapması için Tanrı ilkin 
erkeği yarattı.
*Bayanlar kolayca aldatılabilir. 

Uygulma ödevi: Kiliseniz için ibadet unsurlarını dahil ederek ayrıntılı bir ibadet programını 
yazın. 

Siz bu unsurlarda ne yapacaksınız ve uygulamaya nasıl katılacaksınız? 



22.Ders:
 İnanlılar Topluluğu Bağış Toplamalı mı?

İnsanların çoğu kilisenin para toplaması konusunda rahatsız oluyor. Bir tartışma konusu şöyledir: 
madem kilise ruhsal şeyler için var, maddi şeylerle ilgilenmemeliyiz. Fakat Yeni Antlaşma ne 
diyor? Bir kilise bağış torbasını dolaştırmalı mı? Bu, kilisenin ibadet süresinden bir parça olmalı 
mı? 

Hristiyanların, Kilisede bağış verme konusunda tavrı ne olmalı? 2 Kor. 8

1-2 ayetlerde Pavlus Makedonya Kilisesi'nin bağış vermesini nasıl anlattı? Tanrı'nın lüt-
fuydu.
 3 ve 12 ayetlere göre Bir kişi ne kadar bağış vermeli? Her kişinin gücüne göre 

5. ayete göre bir kişinin bağış vermeden önce vermesi gereken asıl şey nedir? Kendisidir
8. ayete göre Bağış vermek neyi kanıtlıyor? Sevginin içtenliğini (Yuh. 3:16)
Örneğin- Bir adam,evinin ihtiyaçlarını almadan veya bir hediye vermeden eşini sevdiğini 

iddaa edebilir mi? 
9. ayete göre İsa bağış verme konusunda bize nasıl örnek oldu? Kendisini verdi (Yuh. 

3:16, Rom. 5:8)
11. ayete göre Kilisenin liderliği üyelerin vermek istedikleri bağış konusunda onlara nasıl 

yardımcı olabilir? Bağış verme zamanını düzenleyerek ve bağış toplayarak
13-15 ayetlere göre verilen bağış neye yol açmalı? Herkesi gereksinimlerini karşılamada  

eşitliğe kavuşturmalı.
9:7 Tanrı kimlerin verdiği bağışı sever? Sevinçle vereni sever
9:9-11- Yapılan bağış, veren kişinin yüreğinde neyi farketmesinisağlıyor?  Bağış yapan, 

sahip olduğu her şeyin Tanrı'dan geldiğini anlıyor.

Bağış Verme Tanrı'ya Yönelik İbadetin bir Parçası.

Kilise bağışları nasıl toplamalı? 
1 Kor. 16:1-3 

1. Bağışlar toplamalı 
2. İnanlılar topluluğu bir araya geldiğinde toplamalı. Yani Pazar Günü. 
3. Sadece bir ihtiyac olduğu zaman toplamamalı. 

Bir kilise öndere ücret vermeli mi? 

1 Tim 5:17-18
 Pavlus'a göre kimler ödüllendirilmeye layıktır? Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek 
verenler

Luka 10:7
 İsa buna katıldı mı? Evet



1 Kor. 9:6-10
 Bir önder, ücretini ülkesinden alan ve  savaşa giden bir asker gibidir.
 Bir önder, kendi bağının ürününden yiyen bağcıya benzer. 
 Bir önder sürüsünün sütünü içen bir çobandır. 
2 Kor. 12:13 Önderine iyi bakmayan kilise hakkında Pavlus ne diyor? Bunu yapan kiliseler     
eksiktir.

Kilise verilen bağışları nasıl kullanmalı?
1.Önder/önderlere ücret vermek için 
2.Hizmetçiler göndermek için (I Kor. 16:1-3)
3.İmanlıların gereksinimlerini sağlmak için (Elç. 11:29) 



 
23.Ders:

 Yerel İnanlılar Toplulukları Nasıl Bir İş Birliği Yapabilirler?

Kiliseler liderlik konusunda bağımsız ve yerel olurken, Yeni Antlaşma çok yönden bir-
birlerine bağlı olan kiliseleri temsil eder. Yeni Antlaşma'da kiliselerin nasıl bir iş birliğinde 
olduklarını düşünelim:

Yeni Antlaşma'da kiliselerin iş birliği yaptıkları noktalardan bir kaçını söyleyin?
1.2 Kor. 8:1-4 Müjde'yi yayan misyonerlere destek vermek.
2.Elç. 11:29 İmkanlı olan kiliseler imkanı olmayan kiliselere destek verdi.
3.Titus 1:5, 1 Tim. 1:3 Yeni kiliseler olgun kiliselerden ve vaizlerden yararlandılar.

Uyarı: 
 Bergama gibi bir kiliseyle iş birliğinde bulunmanın nasıl bir tehlikesi olabilir? Vahiy. 
2:12-17 O kilisede yanlış anlatılan bir doktrin benim kilisemi etkileyebilir.

 Bergama'daki kilise gerçek bir kilise miydi? Evet
 Onların doktrini Tanrı'yı hoşnut etti mi? Hepsi değil

3 çeşit kilise var: 
1. Kilise olduklarını söyleyen fakat Mesih'in bedeninden bir parça olmayanlar. Bunlar 

kardeşler değildirler. Bunlar yeniden doğmadılar. Başka Müjde'yi öğretiyorlar. 
2. Mesih'in bedeninden oluşan bir parça olup sağlam bir öğretiye, Kutsal Yazılar'a ait 

doktrine bağlı olmayanlar. 
3.   Mesih'in bedeninden bir parça olan ve Kutsal Yazılar'a ait öğretiye bağlı olanlar. 



Öğretmeninizle aşağıdaki tablo'yu doldurun. İlk grupta bir kilisenin Mesih'te kardeşler olmasını 
engelleyen öğretiyi yazın. Ondan sonra  Mesih'te kardeşlerden oluşan bir kiliseyle iş birliğinde 
bulunmaları imkansız olan öğretiyi yazın. Ardından  hangi tip kiliseyle iş birliğinde bu-
lunacağınızı yazın. 

Mesih'te Kardeş Olmay-
anlar:

*Mesih'in tanrısallığını 
reddederler. 
*Tanrı’nın bize iman yo-
luyla, lütufla Mesih'ın 
çarmıhta sağladığı kurtu-
luşu reddederler.
*Kutsal Kitap'ın yetikisini 
reddederler.
*Kiliseleri imanlı üyeler-
den oluşmaz.

Yanlış Doktrine Uyan 
Mesih'te Kardeşler:

*Kilise imanlı üyelerden 
oluşuyor.
*Bebekler vaftiz ediyorlar 
ama bebeklerin kurtarma-
ları için değil.
*Anlaşılmayan dillerde ko-
nuşuyorlar
*1.Kor. 14'e rağmen bayan-
ların vaiz ve önder olma-
larına izin veriyorlar.
*Onların liderliği haksız 
kazanç, yalancılık, veya 
açık günahla uğraşıyor.

İş Birliğinde Mesih'te 
Kardeşler:

*Kilise imanlı üyelerden 
oluşur.
*İbadeti Kutsal Yazılar'a 
dayanır.
*Liderliği Kutsal Yazılar'a 
uygun liderlik özelliği taşır.
*Mesih'in Müjdesi kilis-
enin ana odağıdır.

Üç Çeşit Kilise



24.Ders:
Tartışma Soruları

19.Ders

Bir kilisenin büyümesinin üç evresi nedir? 

Kiliseniz hangi büyüme evresinde?

Kiliseniz yetişkin ve bağımsız değilse eksiklikleri nelerdir?

20.Ders

Sizce imanlıların sadece Rabb hakkında konuşmalarının yanında Rabb'e ilahi/ezgi söylemeleri 
neden önemlidir?  Barıştırma. Ancak Tanrı'nın halkı O'na ilahi söyleyebilir.

Siz kiliseye ilk katılmaya başladığınızda hangi ibadet unsurları sizi en çok etkiledi? Neden?

 Hristiyan ibadet unsurlarının dördünden hangisinin sizin kilisenizde güçlendirilmesi gerekiyor?

21.Ders

İbadet süresinde bir kilise günahla övünmekle nasıl suçlu olabilir?

21.derste bahsedilen şeylerin hangisi bugünkü kiliselerin en büyük sorunu?

Neden? Bunların sonuçları neler?

22.Ders

Pazar Günkü ibadet sırasında bağış nasıl toplanmalı?

Sizin kilisenizin liderliği üyelerin bağış yapmanın amacını anlamalarına nasıl yardım edebilir?

Bir kilisede yapılan bağışın alınması, sayılması, ve dağıtımı nasıl düzenlenebilir?

23.Ders
Bir kilise başka bir kiliseyle (kardeş kilise olmaları durumunda) iş birliğin yapmalı mı? Evet/Hayır ise 
neden?

Sizin kilisenize yakın daha çok iş birliğinde olabileceğiniz kiliseleri tespit edebilir misiniz?

Seneye iş birliği yapabileceğiniz yollar konusunda farklı fikirleriniz var mı? Açıklayınız.



Kiliselerin mümkün olduğunca iş birliği yapmaları neden önemli? 


